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  ___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה  

 חוזה 
 נערך ונחתם ב_________ ש

 2022 ___________לחודש  _________יום ב

 

 - ב  י  ן      -
 

 

 ג'ת המועצה המקומית 

  

   (המועצה" או "המזמינה"" להלן:) 

 מצד אחד;

 - לבין-

 

 ___ ח.פ. ________ ______, ________

 

 מרחוב: ________, ________ 

 

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין: 

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

 

"( אשר עניינו ביצוע עבודות אספקה המכרז) " 6/2022מס' והמועצה פרסמה מכרז  :הואיל
, ג'תשטח השיפוט של המועצה המקומית  אשר ב  שילוט רחובותתמרורים ווהתקנה של  

אשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם זה  בנספחיוהכל כמפורט במסמכי המכרז ו
   ", בהתאם לעניין(;העבודות" או "המכרז)"

, הוכרזה ________ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום   :והואיל
 ביחס לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז; במכרז כהצעה הזוכה הצעת הקבלן

כאמור בחוזה זה ובהתאם  והקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את העבודות  :והואיל
בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו,  לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק

  ;נספחיו וכל תכולתו

, כמפורט וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות :והואיל
 ;בחוזה זה להלן
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 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  כללי .1

 בהסכם זה יחולו ההגדרות להלן: 1.1

 ו/או מי מטעמו.  , ראש המועצהג'תהמועצה המקומית  –"המועצה" 

אשר הגיש הצעתו למכרז במועד  תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל – "מציע"
  ; במכרז המפורטים הסף והעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל תנאי

 את ביצוע העבודות כהגדרתם קיבל על עצמוו זכה במכרז אשר מציע -" הקבלן"
רבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, יורשיו, מורשיו, שלוחיו ל . הקבלןמכרז זהב

 המוסמכים בשמו או בשבילו לעניין ביצוע הוראות ההסכם.

כל ולקבלת הצעות  ההזמנהכל מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות  -" המכרז"
הדרישות המפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים והחוזה 

למכרז זה, לרבות הצעת הקבלן המצורפים  והאישורים  הטפסים  על נספחיו וכן כל  
     הזוכה.

אשר  שילוט רחובותתמרורים וכל העבודות האספקה והתקנה של –" העבודות"
שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות  ג'תבתחום שיפוטה של המועצה המקומית 

השונים, המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים ולהוראות חוזה על מסמכיו ונספחיו 
ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל כפי שתינתנה מעת לעת. ביצוע עבודות, 
לרבות מתן שירות ארעי או נלווה, הכל בהתאם להוראות והדרישות המקצועיות 

 במכרז זה. למונח "שירותים" תהינה משמעות זהה למונח "עבודות".

לרבות כל השטחים אשר יתווספו  ,תחום שיפוט המועצה -תחום שיפוט""
 לתחומה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה;

 הצעת המחירים שהגיש מציע ושלפיה זכה במכרז. - הצעה הזוכה""

הסכם ההתקשרות המצורף בפרק ב' למסמכי המכרז בקשר עם ביצוע   –"  ההסכם"
העבודות והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל 

 מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

ערבות אשר הוגשה על ידי המציע  עם ההצעה למכרז בהתאם  -""ערבות המכרז
 ין במסמכי המכרז. לנוסח המצו

ערבות בהתאם לנוסח המצורף למכרז, אשר סופקה על ידי הקבלן –"  ערבות ביצוע"
לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת 

 ביצוע מלוא מחויבויותיו של הקבלן על פי ההסכם.

רה לביצוע הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמו  -"התמורה" או "שכר ההסכם"
ההתחייבויות נשוא הסכם זה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם 
להוראות ההסכם ולמעט כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות 

 ההסכם.

 מהנדס המועצה  או מי מטעמו.–" מנהל"

 אדם שמונה לצורך כך על ידי המועצה. –" מפקח"

 ;ג'תהמועצה המקומית של ועדת  המכרזים  – "יםועדת המכרז"

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי  – "מדד"
  ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ;המדד הידוע במועד חתימת החוזה נשוא מכרז זה – "מדד בסיס"
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 ;המדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרז – "מדד קובע"

  ;יס למדד הקובעהשינוי בין מדד הבס – "התייקרות"

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש :   "מנהל עבודה"
מטעמו של הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים 

כמצוין  ו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד בכל שעות העבודה לשירות המועצה
 במכרז להצעת הקבלן.  11בנספח 

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את :    "צו התחלת עבודה"
לוחות הזמנים לתחילת ביצוע העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר 

 ידי המנהל;-חתימת החוזה ויהיה חתום על

נקבע הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד ש:  "מועד תחילת ביצוע"
)שלושים( ימים ממועד זה )או פרק זמן   30בצו התחלת עבודה שנמסר לו ולא יאוחר  

 ידי המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;-אחר כפי שייקבע על

   : חגי האסלאם לרבות חגי ישראל על פי כל דין, ימי מנוחה על פי חיקוק. "חג"

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  1.2
והמותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 

אינם אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 ימתו.נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחת

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  1.3
בעתיד   , לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זהלהסכם זה  מצורפים

 מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .2

וים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהו 2.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  2.2
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  2.3
ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת  

 הוראות חוזה זה עדיפות.

, משמעו גם בלשון רבים, וכן לרבות ההסכם כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז 2.4
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן,  להיפך.

, יו בהסכם זההדרישות, המוטלים עלוכל התנאים ו הקבלןכל חובותיו והתחייבויותיו של  2.5
 .ממנו לגרועעל חובותיו של הקבלן ולא באו להוסיף 

סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם  הקבלןגילה  2.6
נהל מטעם פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב למיזה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד עליו לפעול. בירור  הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו  תקבל  לשם,  המועצה כהגדרתו במכרז
 .הקבלןופי ומוחלט ויחייב את הפירוש שיינתן על ידי המנהל, יהא ס

 כולל את מנהליו הקבלן .3

 ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 
  .ן מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיוילעני הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים
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 הצהרות הקבלן  .4

  ה:הקבלן מצהיר ומאשר בז

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים,  4.1
וכי  פי כל דין השירותיםשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע יהמיומנות, הציוד, כל הר

כל האישורים והרישיונות הדרושים ימשיכו לעמוד בתוקפן במשך כל תקופת תוקפו של 
 הסכם זה.

 ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב. 4.2

לאחר שקרא את כל וכי מתן השירותים כי קיבל את כל המידע הקשור בהקבלן מצהיר  4.3
אין מבחינתו כל מניעה תנאי המכרז והוראותיו, לרבות הדרישות המקצועיות והבינם, 

 , במועדים כמפורט בהסכם זה ובאיכות מעולה.השירותיםאת  לספקו/או מגבלה 

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להוראות  4.4
 נות והדינים החלים על השירותים נשוא הסכם זה. כל דין לרבות החוקים, התק

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב על פיו וכי הקבלן מצהיר   4.5
המונעת את  , לרבות העדר ניגוד עניינים,חוזית ו/או אחרת אין כל מניעה חוקית,

 התקשרותו בהסכם זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

קלון ו/או עבירות עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הואכי מצהיר הקבלן  4.6
נשוא  ו/או העבודות השירותיםן מתן יש קשר בינן לביאשר עבירות ובכל פיסקאליות 

 .כאמור שהורשע עובד להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכם

השירותים   ידוע לקבלן כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי 4.7
ו/או העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי המכרז ללא מתן 

 נימוקים. 

יש בידיו את כל האשורים והתרים הנדרשים מכל גורם מסמך לאספקה   כיהקבלן מצהיר   4.8
 והרכבה של השירותים, בדגש על הוראות והנחיות בטיחות.

יעשה שימוש אך ורק בחלקים וחלפים  יש לצורך מתן השירותים כיהקבלן מצהיר  4.9
 מקוריים וזאת לאור חשיבות השירותים בפרט בנוגע לבטיחותם.

 היקף העבודות .5

 מחפרון, חפירה כלי, אדם כח המצאת לרבות, העבודה ביצוע על חלות זה הסכם הוראות 5.1
 ללא, כך לשם הנחוץ, ארעי ובין קבוע בין, אחר דבר וכל המכונות, הציוד, הכלים, ב"וכיו

 .הכלל מן יוצא

 או/ו  בהצעה  כנדרש  בהם  הקשורים  החומרים  או/ו  האביזרים  או/ו  הציוד  את  יספק  הקבלן 5.2
 אחרת מפורשות נאמר אם אלא, דבר לקבלן יספק לא המזמין. המקצועיים במפרטים

 .זה בהסכם

 על יעלה לא, תוקפו תקופת במשך, זה הסכם י"עפ שיבוצעו העבודות כל סך היקף 5.3
 ( כולל מע"מ ₪: __________________________ במילים הסכום ) ח"ש________ 

. שהוא וסוג מין מכל תשלום או/ו תמורה בכל הקבלן את תזכה לא זה מסכום חריגה וכל
 במסמכי אחרת הוראה כל על גוברת זו הוראה כי, בזאת ומוסכם מוצהר ספק כל להסרת
 זה. בהסכם או/ו המכרז

-פי דין לשם מתן השירותים על-בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים עלהקבלן יהיה  5.4

 פי המכרז והחוזה, וזאת לאור כל תקופת החוזה.



 6/ 2022מס'  פומבימכרז 
 לביצוע אספקה והתקנה של תמרורים ושילוט שמות רחובות

 בשטח השיפוט של המועצה המקומית ג'ת  
  הסכם ההתקשרות –' פרק ב

 

6 
  ___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה  

ולבצע את  הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין, וכן את ההוראות הבטיחות והגהות 5.5
 .העבודות בהתאם לכל התקנים הישראלים הנוגעים לביצוען

ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם. כמו  הקבלן מתחייב לספק בעצמו 5.6
כן הקבלן ישא על חשבונו בעלויות התקנה, ביטוחים, אגרות רישוי, ערבויות מיסים, 

 ביטוח לאומי מיסי בריאות וכל הוצאה אחרת לשם ביצוע השירותים.

והאביזרים הקבלן יעמיד על חשבונו את גם כל הציוד, הכלים, האמצעים, המתקנים  5.7
 הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה .

 זמן התחלה וסיום העבודות .6

 קבלת לאחר מיד או/ו זה הסכם חתימת עם מיד העבודה בביצוע להתחיל מתחייב הקבלן 6.1
 .יותר המוקדם המועד לפי הכל בעבודה להתחיל הוראה

 כי, מצהיר הקבלן. זה הסכם על חתימתו מיום יום 90 תוך העבודה לסיים מתחייב הקבלן 6.2
 ללא לביצועה שנקבע במועד לעמוד מתחייב והוא ביותר דחופה בעבודה שמדובר לו ידוע

 .איחור כל

 כפיצוי העבודה במסירת פיגור יום כל עבור ש"ח 2,000 של הסך את למזמין ישלם הקבלן 6.3
 י"עפ למזמין העומדים נוספת תרופה או/ו סעד לכל בנוסף וזאת, מראש ומוערך מוסכם

 לקבלן  המגיע  סכום  מכל  זה  סכום  לקזז  או/ו  לנכות  רשאי  המזמין.  זה  הסכם  י"עפ  או/ו  הדין
 .לכך מסכים והקבלן זה הסכם י"עפ

 תאום והוצאת רישיונות .7

 וכן, בדבר הנוגעים הגורמים כל עם הקטעים בכל העבודה ביצוע את לתאם הקבלן על 7.1
, המזמין  י"ע  הוצאו  לא  אלה  שיונותיור  היתרים  אם,  היתרים  או/ו  רשיונות  להוציא  מתחייב

 .העבודה בביצוע שיבוש או/ו עיכוב לכל יגרמו שלא ובאופן בזמן

 חברת כגון, בדבר הנוגעים לגורמים או לו שתיראה דרך בכל לשמור מתחייב הקבלן 7.2
 האביזרים או המבנים, הקוים, המתקנים כל על, ובזק בכבלים הטלוויזיה חברת, החשמל

 או למבנים, יםילקו, למתקנים כלשהו נזק וייגרם במידה. ל"הנ לגורמים השייכים
 בגין ל"הנ המתקנים שייכים שלהם הגורמים את לפצות הקבלן מתחייב, ל"הנ לאביזרים

 או המזמין נגד זה בעניין טענה כל, מבטחיו מפי או מפיו תישמע ולא להם שייגרם נזק כל
 .מטעמו מי

 על אישור לקבל הקבלן מתחייב כבישים בסגירת העבודה ביצוע לשם צורך ויהיה במידה 7.3
, שילוט, אור מחזירי, תמרורים להציב הוא מתחייב וכן המוסמכים הגורמים מכל כך

 .התנועה להכוונת ב"וכיו דגלונים

 החומרים וביצוע העבודה .8

 י"ועפ המהנדס לדרישות בהתאם החומרים ובסוגי בכמויות להשתמש מתחייב הקבלן 8.1
 .זה הסכם הוראות לשאר בכפוף והכל ההצעה

 לדרישות או/ו להסכם בהתאם שלא בחומרים הקבלן השתמש או עבודה נעשתה אם 8.2
 להפסיק  המזמין  זכאי,  הישראלי לתקן  בהתאם  שלא  או/ו  המפקח  להוראות או/ו המהנדס

 כן  לעשות  הקבלן  ועל  ל"הנ  העבודות  או/ו  החומרים  פירוק  או/ו  סילוק  ולדרוש  העבודה  את
 בהתאם העבודה את לבצע או הדרישות על העונים חומרים במקומם להכניס, מיד

 .בלבד הוא ומכספו הקבלן של חשבונו על וזאת ולהוראות לדרישות

 והכל, שנקבעו ובמחירים, המזמין י"ע לו שימסרו העבודות כל את לבצע מתחייב הקבלן 8.3
 .זה הסכם הוראות לשאר בכפוף
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 על, להחזיר מיידי באופן ידאג ממנה שלב כל או/ו העבודה גמר עם כי, מתחייב הקבלן 8.4
, הקודם  למצבו  ויביאו  הדרוש  כל  את  יתקן,  לקדמותו  העבודה  שטח  את,  בלבד  הוא  חשבונו

 לגרום צפוי או/ו עלול או/ו שיכול מפגע או/ו מכשול או/ו סיכון כל של מוחלט סילוק תוך
 פניה או/ו דרישה בכל תלויה ואינה מוחלטת הינה זו התחייבות. לרכוש או/ו לאדם נזק

 המזמין. של קודמת

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .9

 או מכוסה להיות שנועד מהעבודה חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן 9.1
 .המהנדס או/ו המפקח של ואישורו הסכמתו ללא מוסתר

 למהנדס או/ו למפקח הקבלן יודיע, מוסתר או מכוסה להיות שנועד העבודה חלק הושלם 9.2
 לבחון ,לבדוק למהנדס או/ו למפקח ויעזור יאפשר והקבלן, לבדיקה מוכן האמור שהחלק
 .הסתרתה או כיסויה לפני מהעבודה האמור החלק את ולמדוד

 או/ו המפקח הוראות לפי מהעבודה חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח, יחשוף הקבלן 9.3
 יחזירנה המהנדס או/ו המפקח אישור לאחר ומיד בחינתה, בדיקתה לצורך המהנדס
 המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  לא.  המהנדס  או/ו  המפקח  של  רצונו  לשביעות  לתיקונה

 בכל חורים ולעשות קידוחים לקדוח, לחשוף המזמין רשאי, זה סעיף לפי  המהנדס או/ו
 .לתיקונה להחזירה מכן ולאחר מהעבודה חלק

 קיים אם פרט הקבלן על תחולנה, (11.3) קטן בסעיף האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות 9.4
 לשביעות  בוצעה  שהמלאכה  הוכיחו  והבדיקות  (11.1)  קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  את  הקבלן

 .המהנדס או/ו המפקח של רצונו

, לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי החלות הוצאות 9.5
 אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהא וכן, שהוא זמן בכל

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .10

 :העבודה מהלך תוך, לזמן מזמן, לקבלן להוראות רשאי יהיה המהנדס או/ו המפקח 10.1

 תצוין אשר זמן תקופת בתום העבודה ממקום שהם החומרים כל סילוק על 10.1.1
 .תפקידם מתאימים החומרים אין שלדעתו מקרה בכל, בהוראה

 בפסקה  האמורים  החומרים  במקום  לתפקיד  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת  על 10.1.2
(1) 

 שימוש י"ע שהוקם מהעבודה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו על 10.1.3
 .החוזה לתנאי בניגוד או, מתאימה בלתי מלאכה או, מתאימים בלתי בחומרים

 שנערכה בדיקה כל אף על, דבר לכל יפה )א( קטן סעיף לפי המהנדס או/ו המפקח של כוחו 10.2
 .האמורים ולעבודה לחומרים בקשר שבוצע תשלום כל אף ועל, המהנדס או/ו המפקח י"ע

 רשאי  המזמין  יהא  )א(  קטן  סעיף  לפי  המהנדס  או/ו  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  לא 10.3
 יהא המזמין. בביצועה הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון על לבצעה
 לגבות רשאי יהא וכן, שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע, סכום מכל, לנכותן או, לגבותן רשאי
 .אחרת דרך בכל מהקבלן אותן

 כל ובלא ומוחלטת סופית הינה המהנדס או/ו המפקח קביעת כי ומאשר מצהיר הקבלן 10.4
 .ערעור זכות
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 העבודה חלקי על הגנה .11

 והמוצרים החומרים על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל, חשבונו על, יאחז הקבלן 11.1
 מפולת ידי על להיגרם העלול נזק מפני העבודה וחלקי העבודה ועל העבודה בתהליכי

 האמור מן לגרוע מבלי. וכדומה אחרות אקלימיות השפעות, שמש, רוח, שיטפונות, אדמה
 וחלקי העבודה להגנת הדרושים האמצעים בכל, חשבונו על, יאחז הקבלן כי מובהר לעיל

 ניקוז תעלות חפירת באמצעות לרבות, אחר מים מקור כל מפני או גשמים מפני העבודה
 ולשביעות המפקח דרישת לפי ־ הכל, וכדומה ניקוז תעלות סתימת, מים שאיבת, זמניות

 .רצונו

 הגורמים ידי על, העבודה לחלקי או לעבודה, למוצרים, לחומרים נגרם אשר נזק כל 11.2
 ידי על  יתוקן, שלא  ובין  נאותים  הגנה באמצעי  הקבלן שנקט  בין,  א  קטן  בסעיף  המפורטים

 .המפקח של רצונו לשביעות, חשבונו על, מיד הקבלן

 נזקים לרבות, לו להיגרם העלול נזק כל מפני העבודה של גמור חלק כל על יגן הקבלן 11.3
 .יותר מאוחרים בשלבים המתבצעות עבודות ידי על להיגרם העלולים

 חשמל ומים אספקת .12

 .עובדיו ולשימוש העבודה לביצוע הדרושים המים את חשבונו על יספק הקבלן 12.1

 זאת,  עירוניים  מים  אספקת  מקווי  מוצא  לנקודות  להתחבר  הקבלן  יורשה  ניתן  שהדבר  ככל 12.2
 .המפקח באישור הכל מדידה שעוני שיתקין בתנאי

 באמצעות  לרבות,  העבודה  לביצוע  הדרוש  החשמל  את,  והוצאותיו  חשבונו  על,  יספק  הקבלן 12.3
 ובאישור כדין והכל, העבודה לאתר בשכנות הנמצאים חשמל לקווי התחברות או, גנרטור

 ובגין העבודה באתר מונה התקנת, החשמל באספקת הכרוכות ההוצאות כל. המפקח
 יהיו והם, בנפרד ישולמו ולא הקבלן שבהצעת במחירים כלולות וצריכתו החשמל תגבור

 .הקבלן של והבלבדי הבלעדי חשבונו על

 העבודה ביצוע קצב .13

 בכדי מדי איטי העבודה ביצוע שקצב בדעה המהנדס או/ו המפקח, שהוא זמן בכל אם 13.1
 בכתב לקבלן המקפח או/ו המהנדס יודיע, הקבוע בזמן העבודה השלמת את להבטיח
 תוך או הזמן תוך העבודה השלמת את להבטיח בכדי הדרושים באמצעים ינקוט והקבלן
 .בכתב למהנדס או/ו למפקח עליהם ויודיע להשלמה שנקבעו הארכה

 מספיקים  אינם  (1)  קטן  סעיף  לפי  הקבלן  בהם  שנקט  שאמצעים  בדעה  המועצה  מהנדס  היה 13.2
 האמצעים על בכתב לקבלן להורות רשאי יהא, הקבוע בזמן העבודה השלמת להבטיח כדי

 .האמורים באמצעים מיד לנקוט מתחייב והקבלן בהם לנקוט יש שלדעתו

, אחר צעד לכל בנוסף המזמין רשאי (2) קטן סעיף לפי התחייבותו אחר הקבלן מילא לא 13.3
 והקבלן,  הקבלן  ח"ע,  אחרת  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  י"ע  מקצתה  או  כולה  העבודה  את  לבצע
 את, שהיא דרך בכל, לגבות רשאי יהא והמזמין, בכך הכרוכות ההוצאות בכל ישא

 שיגיע  סכום  מכל  ולנכותם,  משרדיות  כהוצאות  שיחשבו  15%  בתוספת  האמורות  ההוצאות
 מלאה זכות, לעיל לאמור בנוסף, למזמין תהא, זה סעיף לצורך. שהוא זמן בכל לקבלן

 תהיה לא ולקבלן, העבודה במקום שנמצאו והחומרים המתקנים, הציוד בכל להשתמש
 .ל"הנ בגין תביעות או טענות לכל זכות

 שנקבע מכפי העבודה ביצוע קצב את להחיש, שהוא זמן בכל המזמין לדעת צורך יהיה אם 13.4
 כמיטב לעשות מתחייב והקבלן הקבלן אל בכתב המהנדס או/ו המפקח יפנה, תחילה
 הוראות כל אחר למלא הקבלן מתחייב וכן, המבוקשת העבודה ביצוע להחשת יכולתו

 .העבודה ושיטות העבודה ימי, העבודה לשעות בנוגע זה לצורך, המהנדס או/ו המפקח
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 הקבלן  ובלבד  (3)  קטן  סעיף  הוראות  תחולנה,  (4)  קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  הקבלן  מילא  לא 13.5
 .תחילה שנקבע הקצב לפי העבודה בביצוע הכרוכות בהוצאות אלא ישא לא המהנדס או/ו

 הניהול צוות ־ הקבלן מטעם השגחה .14

 לפחות  הכולל  הנדסי  מקצועי  ניהול  צוות  הביצוע  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  הקבלן 14.1
 בטיחות ואיש מוכח נסיון בעל ביצוע מהנדס, בניה בעבודות מוכח נסיון בעל עבודה מנהל

 לעבודה ובמהותן בהיקפן דומות עבודות בביצוע מוכח סיוןיונ גבוהה מקצועית רמה בעל
 .("הצוות: "זה )להלן חוזה נושא

 העבודה משרד ידי על שנקבעו בקריטריונים יעמוד אשר עבודה מנהל בכתב ימנה הקבלן 14.2
 .לעת מעת שיהיו כפי, 1988 ־ ח"התשמ בניה( )עבודות בעבודה הבטיחות בתקנות והרווחה

 פי  על,  למפקח  וימציא  כאמור,  מהמינוי  העתק  ולמפקח  הבטיחות  על  למפקח  ימציא  הקבלן 14.3
 .כאמור בקריטריונים העבודה מנהל עמידת על והרווחה העבודה ממשרד אישור, דרישתו

 באופן העבודות כל את ינהל, העבודה באתר קבוע באופן ימצא הצוות כי מתחייב הקבלן 14.4
 .זה חוזה הוראות קיום על ויפקח צמוד

 מי של החלפתו את לדרוש רשאי המפקח יהא וכן, כלשהו למינוי לסרב רשאי יהא המפקח 14.5
 את הקבלן ימלא, צוות חבר החלפת נדרשה. החלטתו את לנמק מבלי, הצוות מחברי

 יחולו זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען. נתינתה ממועד שבועיים בתוך הדרישה
 .כאמור החלפה דרישת בעקבות מונה אשר צוות חבר על גם

 ייחשבו, מהצוות למי המתאם ידי על או/ו המפקח ידי על שניתנו הודעה או/ו הוראה כל 14.6
 .עצמו לקבלן ניתנו כאילו

 הקבלן את לשחרר כדי, מחבריו מי של או הצוות של בהעסקתו יהא לא כי בזאת מובהר 14.7
 כלשהי בדרך לגרוע כדי או, מקצתן או כולן, דין כל פי ועל זה חוזה לפי מהתחייבויותיו

 לחוזה. בהתאם העבודה של ומלא נכון לביצוע הקבלן של הבלעדית מאחריותו

 בדיקות .15

 בדיקה  כל  לערוך  רשאים  המפקח  או/ו  המהנדס  או/ו  המזמין  יהיה  העבודה  ביצוע  שלבי  בכל 15.1

. ומקצועיות טכניות לדרישות גם והתאמתה העבודה ואיכות טיב את לבדוק כדי שהיא

 דרך בכל הקבלן מצד סיוע הגשת או/ו החומרים פירוק תחייב הבדיקות ועריכת במידה

 .תשלום תוספת ללא יהיו הקבלן י"ע שיינתנו הללו השירותים, שהיא

 למזמין העבודה מסירת .16

 או/ו  מכשול  מכל  העבודה  אתר  את  הקבלן  יפנה,  המפקח  י"ע  קבלתה  ולפני  העבודה  גמר  עם 16.1

 מאתר סילוקה על יורה שהמפקח אחרת פסולת וכל במקום שנשארו חומרים או/ו שארית

 של רצונו לשביעות ומסודר נקי כשהוא העבודה אתר את למסור הקבלן ועל העבודה

 .המפקח

 לקבלו וימסור ביקורת המהנדס יערוך העבודה גמר על הודעה למזמין שתימסר לאחר 16.2

 .המפקח או/ו המהנדס י"ע לו שייקבע הזמן תוך חשבונו על לבצע שעליו תיקונים רשימת

 את  בצע  הקבלן  כי,  יאשר  אשר  המפקח  או/ו  המהנדס  במעמד  המזמין  לידי  תימסר  העבודה 16.3

 שהמהנדס עוד כל. המלאה רצונו לשביעות בוצעו העבודות וכי זה הסכם י"עפ העבודות
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 לידי למסורה העבודה תחשב לא לעיל כאמור העבודה מסירת את יאשר לא המפקח או/ו

 התמורה של סופית( )התחשבנות הסופי החשבון של פירעון מועד יחול ולא המזמין

 מוסכמת.

 התמורה ותנאי תשלום .17

תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, תשלם המועצה לקבלן תמורה על פי הצעת המחיר 
 אשר צורפה למכרז.

 למחירים יתווסף מע"מ כחוק. 17.1

בגין  לקבלןוהסופית המגיעה מלאה ורה הינה התמורה המוסכם  בין  הצדדים כי התמ 17.2
נסיעות, , הוצאות משרדיות, תצלומים,  לפי ההסכם לרבות שכר עובדים  וכל התחייבויותי

יוצ"ב, והמועצה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו לקבלן וכ חומרים מתכלים, רווח
 כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה.  

מובהר בזאת כי מחלוקת בין הצדדים בקשר לתמורה לא תהווה עילה להפסקת  17.3
השירותים על ידי הקבלן, וכל הפסקה של השירותים נשוא מכרז זה באופן חד צדדי על 

שהיא, הינה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, אשר תזכה את ידי הקבלן מכל סיבה 
 המועצה אף בכל סעד אפשרי לרבות חילוט ערבות הביצוע.

 תנאי תשלום 17.4

 3-לאחר ביצוע העבודות יגיש הקבלן למנהל מטעם המועצה חשבון מפורט ב 17.4.1
 "(.דו"ח חשבוןעותקים בגין השירותים שניתנו )"

המנהל יבדוק ויאשר את דו"ח החשבון ויהיה רשאי להפחית לפי העניין, את  17.4.2
הסכום לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגין שירותים שלא ניתנו בהתאם לדרישות 
המועצה ו/או בגין מתן שירותים חלקיים ו/או לקויים ו/או מתן שירותים אשר 

 סופקו באופן אשר לא השביע את רצונה של המועצה. 

ועם אישורו, יגיש הקבלן חשבונית מס לאישורו המנהל את החשבון ר לאחר שביק 17.4.3
ימים ממועד  15תוך  ,לשם תשלומו, כולו או מקצתושל המנהל להעברה לגזברות 

 החשבונית תשולם לפי המפורט להלן:  ,מהקבלןקבלתו 

 התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא ישא הפרשי ריבית. (א)

מיום אישור החשבון  60+  מועד תשלום דמי התמורה יהיו שוטף (ב)
 . נדסעל ידי המה

 העברת התמורהעיכובים ב  בגין  למועצהאו טענות  ו/לא תהיינה כל דרישות    לקבלן
אינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון,  ו  אשר הגיש הקבלן  הנובעים מדו"ח

בגין חשבונות ו/או חלקי ו/או  ו/או פרטים לא נכונים ו/או חוסר במסמכים
הסופי ואישורם לתשלום   עד לבירוראשר תשלומם יעוכב  לא מאושרים,    חשבונות

, וכן ככל שחל עיכוב, אשר אינו תלוי במועצה, כגון בהעברת תקציב  ע"י המנהל
בלתי רגיל לידי המועצה, אשר מהווה תנאי לקבלת השירותים נשוא ההסכם 

 .ולהעברת תמורה בגינם

 קבלן עצמאי –הקבלן  .18

ין לרבות ומבלי לגרוע יעצמאי לכל דבר וענ קבלןהינו  שהקבלןמוצהר ומוסכם בזה במפורש 
 , כמפורט להלן:בהסכם זה מכלליות האמור
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ועל אחריותו כשהוא  לקבלןהנראות העבודה  בהתאם לשיטות השירותים יינתנו 18.1.1
. מובהר בזה, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע כפוף להוראות הסכם זה ונספחיו בלבד

 מחובותיו של הקבלן לציית להוראות המפקח. 

וכל אדם שיועסק על ידי   לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה  לקבלן 18.1.2
 ;ייחשב כעובדו בלבד הקבלן

לקבל על עצמו מטעם  הקבלןשום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את  18.1.3
 ;וג שהואמכל סשלטונית איזו שהיא חבות ו/או התחייבות  ההמועצה או בשמ

קבל תשא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שיי הקבלן 18.1.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס  המועצה

המועצה לצורך ביצוע של וכן בכל העלויות  הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 העדר יחסי עובד מעביד .19

ו/או עובד לקבלן ו/או מי מטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה  19.1
ו לפי הסכם זה אינם יוצרים ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או קבלן משנה מטעמ ומעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לקבלן המקבלן שירותים או יחסי שותפות יחסי עובד מעביד
באחריות וחובות של המועצה, הבאים מכוחה או המועסקים במיקור חוץ, ככל שמדובר 

 על ידה כלפי הקבלן והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה,  19.2
במע"מ ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו 

 תים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  כעצמאי והנובעים מהענקת השירו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשום  19.3
ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב 
 לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או

 כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא  עוד מובהר כי כל 19.4
הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים 
והתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד והמועצה לא תהא חייבת 

כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח לאומי,   בתשלום
 ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה  19.5
או /כל אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו

למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים 
ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, המועצה לא תהא 

   חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור הקבלן.

ווג מבוטחים וקביעת מעבידים(, ככל שיחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי )סי 19.6
, באופן שהחובה לתשלום ביטוח לאומי תחול על הקבלן, ינוכו דמי הביטוח 1972-תשל"ב

הלאומי וישולמו על ידי המועצה כמתחייב על פי הצו, אולם לא יהיה בכך כדי לשנות את 
 מעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 

מעביד בין  -ת כוונת הצדדים, בדבר העדר יחסי עובד ככל שיקבע מסיבה כלשהי כי למרו 19.7
הקבלן לבין המועצה, כפי שבאה לידי ביטוי בצורה מפורשת בהסכם זה, יש לראות 
בהעסקתו של הקבלן והפועלים מטעמו כהעסקת עובד וכי על העסקתו חלים הדינים אשר 
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קרה כזה במקום אזי מוסכם ומותנה בזה, בין הצדדים להסכם זה, כי במ  –חלים על עובד  
התמורה ששולמה לקבלן מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים, יהיה זכאי הקבלן לתמורה 

 "(.התמורה המופחתתבשיעור המקובל במועצה לעובד בתפקיד דומה ובותק זהה)"

הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה  19.8
ה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. שיפוי, או דרישה או תביעה כנגדה בעיל

כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המועצה תהא רשאית לקזז 
 כל סכום שיגיע לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. 

 אחריות הקבלן כלפי עובדיו    .20

העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי  20.1
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או 
כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או 

 יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

ותנאים חון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות לביטוח, בטמתחייב  הקבלן 20.2
העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי ובטיחות לשמירת בריאות 

 .1954-שיידרש על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

ידו לכל -ועסקו עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שי 20.3
 אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  20.3.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 20.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  20.3.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 20.3.4

 ; 1953-שי"גחוק עבודת הנוער, הת 20.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 20.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 20.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 20.3.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 20.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  20.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  20.3.11

 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 20.3.12

 ;1976 -התשל"וחוק דמי מחלה,  20.3.13

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  20.3.14

 ;1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  20.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 20.3.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  20.3.17
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 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 20.3.18

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  20.3.19

 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 20.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  20.3.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 20.3.22

הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי הסכם זה, מדי חודש בחודשו,  20.4
 . 1958-ר, התשי"חתלוש שכר בהתאם לחוק הגנת השכ

הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל  20.5
לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות 

, ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 כנדרש על פי חוק. 

יהיה אחראי לעובדיו לפי הסכם זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את  הקבלן 20.6
שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה וההוצאות הנלוות, 
לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, ביטוח 

בגין מחלה או בגין לידה, קרנות עובדים בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים 
וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הקבלן בגין עובדיו, תנאי 
עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם החלים על 

 הקבלן ועל עובדיו. 

ות קבלני משנה הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרב 20.7
ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם 

 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 סודיות  .21

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע  21.1
עקיפין בין על ידי המועצה ו/או אשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין ב

 מי מטעמה ובין על ידי גורם אחר אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.

חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר  21.2
סיומו של הסכם זה.  הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל 

 חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.הפרת 

 ערבות ביצוע .22

הקבלן לרבות מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא מילוי כל התחייבויותיו של  להבטחת   22.1
ערבות הסכם, במשך תקופת התקשרות, זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת ההסכם 

 1ב' נספח שצורף בנוסח בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה 
, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י "(ערבות ביצועלהסכם זה )"

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע יהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענ
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה 

כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי כהגדרתה במכרז ו הביצוע מסירת ערבות 22.2
שהינה   ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  הסכם זה. וקפולת

בהתאם לכל והיא תוארך  שלושה חודשים תקופת האחריות כמוגדר בנספח ג' ובתוספת
 .תקופת התקשרות נוספת וככל שיידרש
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המנהל או מי מטעם המועצה בדבר ע"י    אישורקבלת  לאחר  לקבלן  הערבות כאמור תוחזר   22.3
 סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל לשביעות רצונה המלא של המועצה.

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של  22.4
הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב של שבוע 

ים לתיקון ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. ימ
 הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע  22.5
על כתוצאה מן ההפרה או פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפו

מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי הסכם זה או על פי כל דין בשל הפרת ההסכם, לרבות 
 .1970-(, תשל"א תרופות בשל הפרת הסכם מכוח חוק החוזים )

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד  22.6
ם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום הערבות גובה סכום הערבות המקורי מיד ע

כאמור יהווה הפרה מהותית של הסכם זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן 
 על פי הסכם זה. 

הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה למען הסר קבלן מובהר בזה כי  22.7
   בלבד.  הקבלןכלשהי, תהיה על חשבון 

 חפיקוח, בקרה ודיוו .23

למפקח לא תהיה סמכות בענייני כספים, יובהר, כי  המפקח,המועצה ממנה בזה את  23.1
 גזבר המועצהמראש ובכתב של  באישורוכי נושאים אלה יהיו , וכיו"ב תמורה, תקציב

 בלבד.

 או מתן השירותים  במהלך ביצוע העבודות ימסרוהנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר  23.2
 הקבלןעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של  מקרה  בשום  לא יהוו   םבהתייחס לביצועו

 במכרז. הקבלןוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של 

הקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, אך יהיה כפוף להוראות  23.3
המועצה, המפקח או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר 

 באחריות המועצה.מצויים 

המועצה רשאית להחליף את המפקח מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים,  23.4
למנות לו עוזרים לצורך פיקוח על פי הסכם זה, הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא 

 זאת לנכון. 

למפקח אשר ימונה מטעם המועצה או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה, תהא  23.5
קבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הקבלן מבוצעים הסמכות המכרעת ל

 כראוי על פי תנאי הסכם זה ונספחיו.

המועצה באמצעות המפקח או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן  23.6
ביצוע העבודות או מתן השירותים, כשירות העובדים, והאמצעים בהם משתמש הקבלן 

  .המועצההוראות  ומילוי אחראת מידת עמידתו בתנאי ההסכם ולצורך מתן השירותים 

 הבמיומנות ראויאו    בהתאם להנחיות  ולא בוצעקבע המפקח או מי מטעמו כי השירותים   23.7
הסכם זה ו/או כי יש להחליף   או את הוראות  המכרזנספחי   דרישותאת    מתתוא  האו אינ

, תהא קביעתו סופית או השירותים אינם ראויים לבצע את העבודותעובד/ים אשר 
 והקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו המפקח או מי מטעמו. 
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במסגרת סד הזמנים אשר יימסר לקבלן על ידי תוקן ילא במתן השירות  וליקויבמקרה  23.8
הקבלן או בנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת  תזכאי המועצה תהא המפקח,

 על חשבונו  גורם אחר  באמצעותהשירות  או  ולהמשיך את העבודות    השירות הניתן על ידו
 .הקבלן, וכל ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך יחולו על של הקבלן

, השירותיםפקח על מהלך העבודות בביצוע ל זכות למועצה שקיימתאף על פי מובהר כי  23.9
 הקבלןמשחרר את באופן אשר או סעיף אחר מסעיפיו  ההתקשרות לא יפורש הסכם

 ם כנדרש בהסכם זה.למתן השירותי מאחריות

 אחריות ושיפוי בנזיקין .24

היה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק י  הקבלן 24.1
, ו/או לצד שלישי ציודהו/או למועצה כיוצא באלה אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל

, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם הקבלןו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי  
 הקבלן, אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, מפעילות הקבלן והשירותים שסיפק.של 

הקבלן מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי, למועצה מבלי לגרוע מכל סעד העומד  24.2
ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ( 3), בתוך שלושה המועצה ישפה ויפצה את

, כל זאת מבלי )ארה"ב( כפיצוי מוסכם $ 25,000בסך של , בהסכם זה שיגרם לה כאמור
כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה  קבלןלהמציא ל המועצהשיהיה על 

 ילה ו/או במקביל ו/או בכלל.לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תח המועצהעל 

חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, הקבלן תעל  24.3
נותן  שלנכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

 הקבלןמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו למועצה,  הקבלןשל  ושירותים מטעמ
של עובד ו/או ו/או לגופו ו/או לרכושו  ,ו לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהוו/א

 התחייבויותהשירותים ו/או  תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע    פועל של הקבלן, כל זאת
 זה. חוזהעל פי  הקבלן

 ביטוח .25

ערוך מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן ל 25.1
 "(ביטוח דרישות)להלן: " 2'ב בנספחביטוחים המפורטים הולקיים על חשבונו את 

, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה,
 ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. 

אישור  המועצהלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי  25.2
להסכם זה,  2'בנספח בבהנחיות הביטוח המופיעות על עריכת הביטוחים המפורטים 

  כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ב 25.3
, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות צההמועולדרישת 
 הסכם זה.

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים  25.4
הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול 

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי עצה המוסעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
ן ביטוחי יו/או הפועלים מטעמה לעני המועצהרכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את 

חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח.
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 המועצהנערך על ידי  ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח ה 25.5
. כמו כן יכלל המועצהוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  
 יום מראש. 30 ,המועצהאלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

או מי /והמועצה תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן מצהיר, כי לא  25.6
מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא 
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.המועצה בזאת את 

לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  הקבלן מתחייב 25.7
 דמי הביטוח.

יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה המועצה לבקשת  25.8
של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן 

 להתאימם להוראות הסכם זה.לגרום לשינוי הביטוחים על מנת 

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  25.9
ו/או  המועצהבהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על 

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי 
 כל דין.ההסכם ו/או על פי 

 המועצהאם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא  25.10
רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות 

תהא רשאית לנכות סכומים  המועצההפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, ו
כל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן ב

חבות כל שהיא לעריכת המועצה בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על 
בדבר עריכת או אי   המועצההביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד  

 .עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

הינם  המועצהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  25.11
תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח 

 .במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני הקבלן מתחייב לגרום  25.12
כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים  המשנה שלו.

 BACK TO BACKוקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל  
לפני תחילת העבודות  לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא למועצה

 לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

 

 ביטול התקשרות עם הקבלן .26

 לפי ההתקשרות את להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית מובהר בזה כי המועצה 26.1
ימי  30 לש  לקבלן  הודעה  באמצעות  עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו,  בכל  זה  הסכם
הימים ממתן ההודעה  30מראש ובכתב.  במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום    עבודה

כאמור, והמועצה תשלם לקבלן רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות ו/או 
מתן שירותים שביצע הקבלן עד למועד הביטול ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 

מטעמה בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם כנגד המועצה ו/או מי 
 זה לידי סיום.
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 ההסכם לבטל את   תרשאי  תהאהמועצה לעיל,   26.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   26.2
בדרך של מסירת הודעה בכתב על   אחר,  קבלןאו באמצעות    הבעצמ  ע את השירותיםולבצ

 מקרים המנויים להלן:ב מראש שעות 48או מתן השירות תוך הפסקת העבודה 

 24, ולא ציית תוך םאו שהפסיק את ביצועבמתן השירותים לא התחיל  הקבלן 26.2.1
, אשר ניתנו , כהגדרתו בהסכם זההמפקחטעם  בכתב מאו הנחיות  להוראות    שעות

  או מתן השירותים בהתאם למכרז זה; העבודות מלא של ביצוע בקשר עם

יו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן לו תיולא תיקן הפרת התחייבו כשהקבלן 26.2.2
לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי שקיבל   .שקיבל על כך בכתב  התראהבהתאם ל

שעות מהיום שנשלחה אליו ההתראה בפקס   24את ההתראה בדבר ההפרה כעבור  
 למשרדו הרשום של הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.

מתרשל בביצוע ההסכם לאחר   שהקבלן  הכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעת 26.2.3
 רצויות. לא נתנה תוצאות לקבלןשהתראה בכתב 

קבלן משנה קבלן ו/או  הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק   הקבלן 26.2.4
  בלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.מבביצוע העבודות 

נכסים או כשעשה סידור עם או  כינוספשט את הרגל או כשניתן נגדו צו  כשהקבלן 26.2.5
)פרט לפירוק ללא חיסול עסקים,  -לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או   -לשם יצירת גוף מאוגד אחר( 
הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או 

 .זמני

 הקבלןאו אדם אחר בשמו של    שהקבלן  הבידי המועצה הוכחות להנחת דעת  כשיש 26.2.6
או טובת הנאה   שינתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק,  מעל באמון המועצה או  

 כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

כשהמועצה החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל סיבה  26.2.7
בעת מסדרי עדיפות בעבודת המועצה או משינוי מדיניות המועצה ביחס שהיא הנו

 לעבודות המכרז או בעטיין של העדר יחסי אמון.

את הערך המשוער של   בהודעה לקבלןהמפקח    יציין  ,כאמור  את ההסכםהמועצה    ביטלה 26.3
מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת מועד מ וחלק העבודות שבוצע

  ת זו.הודעה סופי

 איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .27

משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים   קבלניאינו רשאי להתקשר עם    הקבלן 27.1
לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה וכן איננו רשאי להעביר הסכם זה והזכויות 

והוסכם הדבר בכתב והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה  
 מראש ובכתב. המועצהלו זאת  הובמפורש ו/או אם אישר

נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו י, אם יהמועצהאישור  27.2
 לבדו.  הקבלןתחול תמיד על  הקבלן  של קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות  

נ"ל להעסקת קבלן המשנה אם מאישור ה הבכל זמן לחזור ב תהא רשאית המועצה 27.3
 מחייב זאת. המועצההאינטרס של  הלדעת

את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על  הקבלןבמקרה כזה יפסיק מיד  27.4
ללא אישור מראש ובכתב של  הקבלןכך מאת המפקח. כל שינוי בזהות בעלי המניות של 

 המועצה יחשב להעברת זכויות אסורה.
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לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני  הקבלןמובהר, למען הסר קבלן, כי  27.5
 המשנה הפועלים מטעמו.

 הפרת הסכם ופיצוי מוסכם .28

הנם תנאים עיקרים  3,4,5,6,7,10,11,12,14,15: הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים 28.1
 ויים מוסכמים בפיצים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות יויסוד

מסה"כ סכום ההתקשרות, כשהם צמודים למדד, מהמדד  10%וקבועים מראש בגובה 
האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם 

, המוקנים לה בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות  לכל סעד ותרופה אחרים
 .דיןעל פי מסמכי החוזה ועל פי כל 

הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  לעיל מכל סכום שיגיע  28.2
 .לרבות על ידי חילוט הערבות לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן  28.3
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

י הסכם זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות הפר הקבלן כל תנאי מתנא 28.4
זה, יפצה הקבלן את המועצה , מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל   הסכםהמכרז ו

נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה  
בלן אחר לביצוע העבודות לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם ק

זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  המועצה   רשאית  הסכםנשוא 
 לבצע אחת או יותר מאלה: 

בע"פ למלא אחר   לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה  דרשה הימנו בין בכתב ובין 28.5
אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י המועצה , והקבלן לא עשה כן, זאת מבלי 

 לגרוע מזכויות המועצה  על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של  28.6
 ההסכם. 

אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן  28.7
 השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי  28.8
חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים 

וזה ונספחיו או מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות הח
בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות המועצה לקזז 

 סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי . 

המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע  28.9
חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המזמינה.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם  28.10
 הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 20ר תוך   אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן המועצה  והעיקול לא יוס 28.10.1
 יום מיום הטלתו. 

 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  28.10.2

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מפקח עיזבון או כל אדם הממונה  28.10.3
 על נכסי הקבלן. 
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ולאחר  ,לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות  28.10.4
 יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך. 14שניתנה לקבלן ארכה מתאימה לבצעם, תוך 

הקבלן החליט באופן חד צדדי להפסיק לקבלן למועצה  את השירותים כולם או  28.10.5
 מקצתם לפי הסכם זה על נספחיו. 

ור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה הופסק תוקפו של ההסכם כאמ 28.11
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 

ימים מסיבות של אי  30לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של כאמור המועצה  רשאית  28.12
רצון מעבודתו של הקבלן ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות שביעות 

סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות  לתקן את הגורם לאי שביעות הרצון.
כאמור והמועצה  תהא רשאית לבטל הסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מיידי 

 בכל הפרה מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.

 יזוזק .29

לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  המועצה רשאית 29.1
, כל חוב המגיע לו על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר לקבלןממנו על פי הסכם זה 

. הוראות סעיף זה אינן המועצה לקבלןוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן    הקבלןשבינו לבין  
אינן פוגעות הן לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת והמועצה של  הגורעות מזכות

 המועצה כלפי הקבלןו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד למועצה 
 מכוח הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 השתק -מניעות  -ויתור  .30

 כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של  30.1
הסכם זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ידי 

 הצדדים.

הצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב  30.2
 ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בהסכם זה.

 כם זה.לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בהס 30.3

הסכמה כלשהיא מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויים, לא  30.4
תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה 

 שתמש המועצה ו/או המפקח בזכויות המסורות לו עפ"י הסכם זה.תבו לא 

 םהעדר ניגוד ענייני .31

ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא הקבלן מצהיר  31.1
תעמיד את הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם 
התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר 

י אם קיים חשש כאמור, הצהיר הנובע ממצבו של הקבלן, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכ
 עליו במפורש במסגרת ההצעה.

הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת  31.2
קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי 

 וד העניינים כאמור.עם היוודע לקבלן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניג

המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת  31.3
 ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.
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בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד  31.4
 המועצה. עניינים תכריע דעת בא/ת כוח 

 וברירת דיןבוררות  .32

ן אחר שיתעורר בקשר יבמקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר להסכם זה וכל עני 32.1
נים המסורים ייהערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן, וכן הענ למעט -להסכם זה 

הבלעדי  ה, לפי שיקול דעתתרשאי תהאהמועצה  -להכרעת ולשקול דעת המפקח 
והמוחלט )להבדיל באופן מפורש מהקבלן(, להביא את המחלוקת להכרעתו הבלעדית של 
בורר שיהיה עו"ד שימונה על ידי הצדדים בהסכמה, ובהעדרה, ימונה הבורר על ידי יו"ר 

 , להביאה בפני בית המשפט המוסמך לכך.אולשכת עורכי הדין בישראל, 

. סכם זהייחודית ובלעדית בכל הקשור לההא סמכות שיפוטית י חיפהבלבית המשפט  32.2
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות   לקבלןלמען הסר קבלן, מובהר בזאת, כי  

  שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק למועצה.

 על מנת להסיר קבלן, מצהיר הקבלן, כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בהליכי בוררות  32.3
ינים המסורים יובין בהליכים בבית משפט לפיה נושא הערבויות הבנקאיות, והענ

נכללים בגדר הסכם הבוררות ו/או סמכויות   -להכרעה ושיקול דעת המפקח כמבואר לעיל  
 הבורר ו/או סמכויות בית המשפט.

במידה ולבקשת ו/או להסכמת המועצה מונה בורר, הבורר יהיה קשור לדין המהותי, אך  32.4
היה קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ויהיה מחוייב לנמק לא י

 את כל החלטותיו ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדין המהותי.

חתימת הצדדים על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות,  32.5
מינוי דרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי המצדדים לגבי יולא ת 1969 -התשכ"ח 

 הבורר וקיום הליכי הבוררות.

ה כל להליכי הבוררות וכל הקשור בהם, או הליכי בית משפט, לא יהיו בידי הקבלן עי 32.6
 שהיא לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה.

 כתובות הצדדים .33

וכי הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי הסכם זה הינן כמצוין בכותרת ההסכם   33.1
כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב 

עת מיידית בשעות מזמן המשלוח או  72 כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור
, אלא אם כן צוין אחרת או מיידית, עם קבלת אישור טלפוני בדבר מסירתה על ידי שליח

 בד שצוין שמו המלא של המאשר ושעת האישור. שליחת שדר במכשיר הפקסימליה ובל

 

  

____________                        ________________________ 

 חתימת המועצה       חתימת הקבלן 
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 -להסכם   1נספח ב'   -

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 "ערבות ביצוע "

  לכבוד

  ג'תהמועצה המקומית 

 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של בנק_______________ על פיו הננו 
ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל 

עם שייקרא להלן "החייב", בקשר    _____________  , המגיע או העשוי להגיע לכם מאת:  ₪  15,000של  
 .המקומית ג'ת במועצה שילוט רחובותתמרורים ושרותי אספקה והתקנה של למתן  6/2022 כרז מס:מ

המרכזית  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

או  לחודש שלאחריו ) 15 -שהתפרסם ב   2022 ינואר חודש"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד 
 (, בשיעור ______ נקודות. בסמוך למועד זה

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 
 זו.

המדד היסודי,   הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום 
הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום 

 הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת 
מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו 

 .₪ 15,000לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך 

 ההזמנה.  תוקף מתחילת חודשים 12 בתוקפהערבות זו תישאר 

ערבות זו אינה ניתנת   פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.כל דרישה על  
 להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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 -להסכם   2נספח ב'   -

 דרישות ביטוח

"( מבקש האישור)להלן " 3009100 ג'ת 81ת.ד , 500206289ח.פ. מועצה מקומית ג'ת, על הקבלן להמציא לידי 
 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זהאישור קיום ביטוחים )אק"ב( 

 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן:  .1

 
 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1

לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי מבקש האישור, במלוא ערכם  
אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקופת ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה  

 בפוליסה במלוא סכום ביטוח העבודות למעט מע"מ. 
 הכיסוי כולל:  

 .  מסכום הביטוח 10%  -כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.1
 . מסכום הביטוח 10%  -רכוש בהעברה בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.2
 .  מסכום הביטוח 10%  -רכוש באחסון בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.3
 . מסכום הביטוח 5%  -מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא יפחת מ נזק ישיר  1.1.4
 . מסכום הנזק 20%  -שכר אדריכלים בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.5
 . מסכום הנזק 20%  -הוצאות מיוחדות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.6
 . מסכום הנזק 15%  -הוצאות עפ"י דרישת הרשויות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.7
 . מסכום הנזק 10%  -הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.8
 פרעות ושביתות. 1.1.9

 . (314), גניבה פריצה ושוד (316), רעידת אדמה (313)נזקי טבע  1.1.10
 (. 328)ו עבורו ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור א 1.1.11

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :   -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ו/או   
 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 4,000,000.- -בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

חב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  הביטוח מור      1.2.1
 . (321( )304( )302)נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 (. 329) .    רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים( 1.2.2
 . ( 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם       1.2.3
 (. 315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי      1.2.3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו      1.2.4
 ₪  למקרה על בסיס נזק ראשון.   750,000.-  -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ     1.2.5
 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.      1.2.6

 
 ביטוח חבות מעבידים :  -ק ג'פר 1.3

 לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  . 1 
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק. 1.3.1  
 פתיונות ורעלים.  1.3.2  

 העסקת נוער כחוק. 1.3.3
 עובדי המבוטח.קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כ 1.3.4

 . ( 319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן  . 3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 . (309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  . 6
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  משולבת חבות מוצר ביטוח אחריות מקצועית .2

לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף  2.1
כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של  

 .עובדיואו /ו הקבלן ידי על הותקןאו / ו שסופק פגום ממוצר כתוצאהאו  /ו (322)הקבלן ו/או עובדיו 
 .  כיסוי לאחריותו של הקבלן בגין מי מטעמו 2.2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  2.3
 (. 301)אובדן מסמכים  2.4
 . (327)אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  2.5
  (. 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 2.6
  (. 325)מרמה ואי יושר של עובדים  2.7
 . (326)פגיעה בפרטיות  2.8
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הקבלן  )להלן:   2.9

 "התאריך הרטרואקטיבי"( .
 .( 309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור   2.10
 (. 332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   2.11
ין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בג  2.12

  (. 321( )304)הקבלן 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  2.13
 , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 000,0002,. -גבולות האחריות:   2.14

 
 

 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .3
הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה בדבר  3.1

 . ( 328)שיתוף ביטוחיכם 
כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  3.2

 קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מבקש האישור.
 (. 309)לטובת מבקש האישור -ור על זכות תחלוףוית 3.3
 ( 318)מבקש האישור -מבוטח נוסף 3.4
 האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד.  3.5
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות מבקש  3.6

 האישור.
 . 2016לא יפחתו מתנאי ביט   תנאי הפוליסות 3.7
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב/צמ"ה לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  3.8

ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא 
 ₪.  1,000,000-יפחת מ

נה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור על מבטחי הקבלן לאשר כי לא תפגע 3.9
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף  3.10
 לזכויות המבטח עפ"י דין. 

למבקש יום   30לוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במש 3.11
 , בדואר רשום. האישור

 
 

   :לתשומת לב הקבלן ומבטחיו 

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח  
וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא 

)הרחבה של הפוליסה   לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הקבלן
 לטובת המבוטח(.

 

 

 

 

 



 6/ 2022מס'  פומבימכרז 
 לביצוע אספקה והתקנה של תמרורים ושילוט שמות רחובות

 בשטח השיפוט של המועצה המקומית ג'ת  
  הסכם ההתקשרות –' פרק ב
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  ___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה  

 

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
תנאי הפוליסה  ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ 

ח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו
 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 

    
מען הנכס המבוטח /   המבוטח מבקש האישור*

 העבודות*כתובת ביצוע 
 מעמד מבקש האישור*

 מועצה מקומית ג'ת שם:
 

 שם: 
 

אספקה והתקנה של 
תמרורים ושילוט 

 שמות רחובות
בשטח השיפוט של   

המועצה המקומית 
 ג'ת

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודותאחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:   500206289ת.ז./ח.פ.: 
  מען: 3009100 ג'ת 81ת.ד    מען:

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

הסיכונים  כל 
 עבודות קבלניות

 שווי העבודות:   ביט 
_________ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪
  -314כיסוי בגין נזקי טבע,   -313האישור, 

כיסוי    -316כיסוי גניבה פריצה ושוד, 
מבקש   -מבוטח נוסף  -318רעידות אדמה, 

 ראשוניות  -328האישור, 
 ₪      גניבה ופריצה  

 ₪      עובדים רכוש עליו 
 ₪      רכוש סמוך 

 ₪      פינוי הריסות
נזק ישיר מתכנון  

לקוי/עבודה לקויה ו/או 
 חומרים לקויים

     ₪ 

הרחבת שיפוי,   - 304אחריות צולבת,   - 302 ₪ 4,000,000   ביט  צד ג'
  -309קבלנים וקבלני משנה,   -צד ג' - 307

האישור,  ויתור על תחלוף לטובת מבקש  
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש  - 312

כיסוי לתביעות המל"ל,    -315 בצמ"ה,
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   - 321

מבקש   -322מבקש האישור,  -המבוטח
  -328האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 

רכוש מבקש האישור  -329ראשוניות,  
 ייחשב כצד ג' 

הביטוח לא יהיה כפוף  
רעד  לכל הגבלה בדבר  

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב  
שימוש בכלי רכב מנועי,  

מעבר לחבות המכוסה  
בפוליסה סטנדרטית  

 לביטוח כלי רכב.  

החבות מעבר לנ"ל      
הינה בגבול  

האחריות המוזכר  
לעיל עד לסכום של  

1,000,000   

₪ 

כל אדם שאינו נכלל  
ברשימות השכר של  

המבוטח ייחשב כצד  
 שלישי 

     ₪ 

אחריות 
 מעבידים 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   - 309 ₪ 20,000,000   ביט 
מבוטח נוסף )מבקש   -318האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב    -319האישור(, 
  -328כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 

 ראשוניות

אחריות 
 מקצועית

משולבת חבות 
 מוצר

דיבה, השמצה   - 303אובדן מסמכים,  - 301 ₪ 2,000,000   ביט 
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי  

הרחבת שיפוי,    -304אחריות מקצועית,  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   - 309

מבוטח נוסף בגין מעשי או   -321האישור, 
   -325מבקש האישור, ,  -מחדלי המבוטח

פגיעה    -326מרמה ואי יושר עובדים,  
בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 

עיכוב/שיהוי עקב מקרה   -327מקצועית,  
תקופת   - 332ראשוניות ,  -328ביטוח,  
 חודשים(  12גילוי  )

 *: (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 )לרבות תשתיות(קבלן עבודות אזרחיות   069

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


